
 Dňa 19.06.2013 bola spáchaná krádež uloženej zámkovej dlažby 

na časti nových chodníkov na Májovej ulici a na Farskej ulici. Vďaka 

operatívnemu zásahu príslušníkov Policajného zboru Slovenskej 

republiky v Topoľčanoch bola osoba podozrivá z tohto skutku zadržaná 

spolu s ukradnutým materiálom a následne obvinená z priestupku.

 Ukradnutá vec bola vrátená obci prostredníctvom PZ SR 

v Topoľčanoch dňa 25.06.2013. 

 Obec Jacovce následne zabezpečila spätné uloženie ukradnutého 

materiálu. 

 Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že náš projekt „ Renovácia 

a rozvoj obce Jacovce“ je pripravený na kolaudačné konanie. 

 Ďalej Vás chceme informovať, že Obec Jacovce bude časť hotového 

diela monitorovať kamerovým systémom, aby sme mohli predchádzať 

podobným činom a zabezpečiť celý objekt vo vlastníctve obce tak, aby 

mohol slúžiť svojmu účelu.

 Na mnohé otázky občanov vo veci pokračovania rekonštrukcie 

chodníkov v ďalších častiach obce, pripravujeme prostredníctvom 

verejných súťaží ďalšie objekty tak, aby sa prípadne postupne mohli 

realizovať. Ide o tieto stavebné objekty:

• pokračovanie rekonštrukcie chodníkov na ulici Májovej po hranicu 

katastra obce Tovarníky

• chodník k Domu smútku

• chodník Pekárenská ulica a časť Hlbokej ulice

• chodník Bedzianska ulica

• spevnené plochy v materskej škole

• úprava plochy pred budovou základnej školy

Po vyhodnotení verejného obstarávania o realizácií ďalších objektov 

aj podľa fi nančnej situácie rozhodne obecné zastupiteľstvo. 
(OcÚ)

JÚN

2013

ČÍSLO 1

ROČNÍK 

XV.

ZDARMA

Tancovali sme s celou Európou

Aj to sa môže stať!Aj to sa môže stať!

POZVÁNKA 
Pozývame Vás na

HODOVÚ ZÁBAVU, 
ktorá sa bude konať dňa 6. 7. 2013 od 20,oo hod.

na futbalovom štadióne TJ Družstevník Jacovce. 

Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina AMADEO. 

Pripravené občerstvenie, tombola. 

Príďte stráviť príjemné sviatočné chvíle spolu s nami.
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  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Nitre 

(ZsVS, a.s.) vznikla pred desiatimi rokmi z bývalého štátneho podniku 

a dnes je akciovou spoločnosťou vo výlučnom vlastníctve 507 miest 

a obcí z 12 okresov západného Slovenska, keď počet akcií je závislý 

od počtu obyvateľov mesta či obce. Vodárenská spoločnosť pôsobí 

na území, ktoré predstavuje trojuholník medzi Šamorínom, Šahami a 

Bánovcami nad Bebravou, v ktorom žije viac ako 900 tis.obyvateľov 

Slovenska. Najväčšími akcionármi sú mestá Nitra s 9,3%, Nové Zámky 

s 4,5% a Levice s 3,9%. Okresné mesto Topoľčany vlastní 3,1% akcií 

a obec Jacovce 0,2%, čo je závislé od počtu obyvateľov v čase vzniku 

spoločnosti.

 Celková dĺžka verejných vodovodov prevádzkovaných 

Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., v súčasnosti 

predstavuje 5 528 km, čo je z celkovej dĺžky vodovodov na Slovensku 

19,1%. Dĺžka kanalizačnej siete v správe a prevádzke spoločnosti 

dosahuje 1 525 km, čistenie odpadových vôd sa zabezpečuje v 42 čis-

tiarňach odpadových vôd. 

 Vedľa starostlivosti o zabezpečenie prevádzkových potrieb 

existujúcich zariadení, vedenie a.s. sústreďuje svoje úsilie aj na získanie 

nenávratných fi nančných prostriedkov (NFP) z eurofondov a štátneho 

rozpočtu (ŠR) na dobudovanie novej vodárenskej infraštruktúry. 

V súčasnosti sa ukončuje akcia Dobudovanie kanalizačnej siete Nitra 

a v realizácii je stavba Odvedenie a čistenie odpadových vôd Štúrovo, 

spolu za 33 mil.€.

 V druhom polroku 2013 je reálne začať aj s výstavbou akcií čistiarní 

odpadových vôd a kanalizácií Zlaté Moravce, Sereď a Topoľčianky, 

ktorých očakávané rozpočtové náklady dosahujú 38 mil.€.

 Najväčšou investičnou akciou ZsVS, a.s., ale aj najväčšou stavbou 

vodárenskej infraštruktúry Slovenska v tomto programovom období EÚ, 

je akcia „Čistiareň odpadových vôd Sever“ (ČOV Sever).

 Za týmto, dosť zavádzajúcim názvom, sa skrýva rekonštrukcia 

dobudovania troch ČOV, ako aj výstavba 96 km nových kanalizačných 

sietí v regiónoch Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, 

ktorých očakávané rozpočtové náklady spolu predstavujú 86 mil. €.

 Zmluva o poskytnutie NFP bola ministerstvom ŽP SR podpísaná 

v novembri 2012. Súťažné podklady k výberu zhotoviteľa stavby ako 

aj stavebného dozora boli zverejnené vo verejnom vestníku. Stavebné 

fi rmy môžu svoje ponuky predkladať do 11.júla. Predpoklad ukončenia 

procesu verejného obstarávania je 4. štvrťrok 2013, kedy sa očakáva 

aj podpísanie zmluvy s generálnym dodávateľom stavebných prác 

a technologických dodávok, ako aj začatie prác. 

 V regióne Topoľčany práce na ČOV Topoľčany predstavujú rozšírenie 

linky čistenia odpadových vôd a jej dobudovanie tak, aby svojou 

kapacitou vyhovovala zvýšenému hydraulickému a látkovému zaťaženiu 

oproti súčasnému stavu. Prebuduje a zvýši sa kapacita mechanickej 

časti čistenia a vybuduje sa nová dvojlinka biologickej linky čistenia. 

Prebudovaná ČOV Topoľčany zvýši svoju kapacitu na zaťaženie 58 tis. 

ekvivalentných obyvateľov (EO).

 Zvýšenie čistiacej schopnosti ČOV umožní odkanalizovanie 

novopripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu z doposiaľ 

neodkanalizovaných mestských častí Topoľčian a z obcí Jacovce, 

Tovarníky, Nitrianska Streda, Čeľadince, Solčany a Bošany.

Počet novopripojených obyvateľov na ČOV Topoľčany v rámci tohto 

projektu sa očakáva cca 3 350 ľudí. Škoda len, že predpisy EÚ nedovolia 

aj napojenie mestskej časti Veľké a Malé Bedzany, hoci nová kapacita 

ČOV s ich napojením počíta. 

Novobudovaná gravitačná kanalizácia v obci Jacovce bude mať dĺžku 

5 680 m, výtlačná kanalizácia 70 m. Projekt počíta aj s prepojením zatiaľ 

nefunkčnej časti stôk. 

 Realizácia celého projektu sa odhaduje na 2 roky, výrazne ho môžu 

skrátiť ponuky fi riem v rámci verejného obstarávania.
Zdroj: ZsVS, a.s. 

 Slávnostné uvítanie detí, narodených v roku 2012 sa uskutočnilo 

v zasadačke obecného úradu dňa 16. 2. 2013. 

Novonarodené deti, ako aj ich rodičov a najbližších príbuzných privítala 

v zasadačke obecného úradu referentka kultúry Zdena Bošanská. Spolu 

s ňou sa prítomným prihovoril starosta obce PhDr. Imrich Hermann.

Slávnosť spestrili svojím vystúpením aj deti zo Základnej školy 

s materskou školou v Jacovciach.

 Pri príležitosti vítania detí do života bol urobený slávnostný zápis do 

pamätnej knihy. Knihu rodičia postupne podpísali a od starostu obce si 

prebrali upomienkové darčeky pre dieťatko. So želaním pevného zdravia 

a radosti z detičiek starosta obce slávnosť ukončil.
(ZB)

Vdp. Mgr. František Bogdan po 3 rokoch končí 

svoje pôsobenie v našej farnosti Jacovce.

Ďakujeme mu za jeho obetavú službu, za slová, 

ktorými nás sprevádzal do tajomstiev živej viery. 

Ako apoštoli zanechali všetko a šli za Kristom, tak 

i kňaz musí zanechať všetko, čo by prekážalo jeho 

kňazskej službe. A tak vdp. kaplán odchádza do 

inej farnosti, aby pokračoval vo svojej kňazskej 

práci.

Pri tejto príležitosti mu chceme 

popriať a v modlitbách vyprosiť od 

nebeského Otca pevné zdravie, 

hojnosť milostí a požehnania na 

novom pôsobisku.

Zároveň vítame v našej farnosti Vdp. Mgr. Jozefa 

Blahovca, rodáka z Oščadnice, ktorý doteraz 

pôsobil ako kaplán vo farnosti v Trenčíne.
Občania Jacoviec

Jacovce súčasťou megaprojektuJacovce súčasťou megaprojektu

Vítanie detí do života 16. 2. 2013Vítanie detí do života 16. 2. 2013

PoďakovaniePoďakovanie

Na obrázku zľava manželia Adamkovičovci s dcérou Emkou, Lucia Raučinová so synom 

Nikolasom, Veronika Rusňáková s dcérou Miou a starosta obce PhDr. Imrich Hermann.
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Narodili sa
Dorotea Bujnová

Patrik Heldi

Patrícia Hrdá

Ema Šurínová

Aneta Krištofová

Životné jubileá
80. rokov 

Alžbeta Herdová

Mária Mojžišová

Jozefína Jančeková

Pavla Mosnárová

Emília Sokolová

Agneša Vaňová

85. rokov

Mária Lednická 

90. rokov

Margita Bobošíková

Opustili nás
Pavlína Gráciková

Margita Koštialová

Michal Grznár

Miroslav Gulik

Šimon Božík

Miloslav Rumančík

Hedviga Mikušová

Štefan Beňo

Margita Herdová

Možno vám niektorým tento nadpis pripomenie detskú 

knižku od Boženy Trilecovej, ktorú ste ako deti čítali. 

Možno si uvedomíte, že začína leto a to je dôležitý moment 

pre všetkých školákov, lebo končí školský rok a začínajú 

vytúžené prázdniny. Áno, končí školský rok – prváci si už 

sami môžu prečítať práve túto knižku, lebo úspešne zvládli 

všetky písmenká a deviataci sa obzrú za rokmi strávenými 

na našej škole. Ešte skôr ako začneme oddychovať 

a užívať si leto plnými dúškami, zhodnoťme desať mesiacov 

našej práce. Ak by sme mali všetky naše aktivity naložiť do 

zeleného vozíčka, určite by sa tam nezmestili. Môžeme 

povedať, že máme za sebou naozaj úspešný školský 

rok. Prváci tento školský rok naozaj doslova naplnili 

našu školu, ich dve triedy oživili školu veselým džavotom 

a milým chaosom. Dnes sú z nich už dôležití, vážení 

žiaci. Deviataci celý školský rok pracovali, aby si mohli 

povedať, že úspešne zvládli prvú dôležitú skúšku v živote 

– celoštátne testovanie a prijímacie pohovory na stredné 

školy. Výsledky celoštátneho testovania svedčia o tom, že 

to zvládli výborne. V slovenskom jazyku i matematike bol 

priemer školy vyšší ako celoslovenský priemer. 

Práca žiakov i učiteľov sa nekončí len pri učebniciach 

a učebných osnovách. Naši žiaci úspešne reprezentujú 

svoju školu v rôznych súťažiach a olympiádach. Sú to 

nielen predmetové olympiády a súťaže – biologická, 

chemická, nemecký jazyk, slovenský jazyk, matematická 

pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole, ale aj 

športové súťaže – volejbal, stolný tenis, fl orbal. Úspechy 

našich žiakov pod vedením vyučujúcich si môžete pozrieť 

v tabuľke pod článkom. 

Ale ani týmto sa nekončia aktivity našej školy. Soboty žiaci 

radi trávia turistickým objavovaním krás okolitej prírody. 

V rámci programu Zdravá škola sme si pripomenuli Deň 

Zeme, Deň mlieka, uskutočnili sme aktivity protidrogovej 

výchovy. Deti sa zúčastňovali rôznych súťaží – Superstar, 

Hviezdoslavov Kubín, Malý prírodovedec, Malý počtár, 

Jazda zručnosti, Popoludnie na kolieskových korčuliach. 

Pripravili sme kultúrne programy na akcie organizované 

obcou - vystúpenie pre dôchodcov, vítanie detí do života, 

stavanie mája, Deň matiek. Zorganizovali sme vianočnú 

besiedku, na ktorú sme pripravili bohatý kultúrny program 

pre všetkých občanov obce. Navštevovali sme divadelné 

predstavenia v DAB Nitra, absolvovali rôzne výlety 

a exkurzie napríklad návšteva Národnej rady v Bratislave, 

Terchovej, Rajeckej Lesnej, Žiliny. Navštívili sme Zoo 

v Bojniciach a v Bratislave Zoo, botanickú záhradu 

i centrum Atlantis. Pravidelne sme chodili na tvorivé dielne 

a výstavy do Tribečského múzea v Topoľčanoch.

Ako vidno, našich aktivít by bol naozaj plný voz nie 

vozíček. Môžeme si teda povedať, že oddych počas 

letných prázdnin nám patrí naozaj zaslúžene. Načerpajme 

teda veľa síl, aby sme v septembri mohli znova začať 

aktívne pracovať.

Prišlo leto na zelenom vozíčku....Prišlo leto na zelenom vozíčku....

Názov súťaže
Dosiahnuté výsledky

Súťažiaci PripravovalOkresné 

kolo

Krajské 

kolo
Biologická 

olympiáda Poznaj 

a chráň

1. miesto
Filip 

Čarnogurský

Mgr.Korčíková 

Jolana

Chemická 

olympiáda 
1. miesto Ján Višňovský

Mgr.Korčíková 

Jolana

Súťaž v prednese 

Hviezdoslavov 

Kubín

2. miesto
Ivana 

Labudíková

Mgr.Polonská 

Emília

1. miesto
Karolína 

Čilíková

Mgr.Ašverusová 

Gabriela

Európa v škole

Postup do 

krajského 

kola

David Chrenko

Andrea 

Cabajová

Mgr.Polonská 

Emília

Pytagoriáda
1.miesto Dávid Chrenko Mgr. Janík Miloš

2. miesto Peter Polónský
Mgr.Bielichová 

Kristína
Grafi cká súťaž 

Veda a technika 

očami mladých 

Špeciálna 

cena VŠ
Ján Višňovský Mgr. Janík Miloš

Stolný tenis 1. miesto 2. miesto

Dávid Chrenko

Dávid Mikuš

Matúš Dubný

Adam Lacika 

Schwarz 

Ferdinand

Volejbal Chlapci 3. miesto

Dávid Cikatrcis

Dávid Chrenko

Ján Višňovský

Dávid Mikuš

Filip Smatana

Miroslav 

Kmeťko 

Matúš Dubný

Schwarz 

Ferdinand

Volejbal dievčatá 1. miesto

Gregoríková 

Barbora

Jánošková 

Dominika

Smatanová 

Sofi a

Lukáčová Linda

Oravcová 

Veronika

Labudíková 

Ivana

Božiková 

Monika 

Božiková Lucia

Kmotorková 

Silvia

Schwarz 

Ferdinand

Atletika beh na 

60 m
2. miesto

Bobocká 

Stanislava

Schwarz 

Ferdinand

Florbal Cup 3. miesto

Božiková Lucia

Božiková 

Monika

Božiková Adela

Bumbalová 

Natália

Oravcová 

Veronika

Herdová Tamara

Marková Lucia

Chrkavá 

Klaudia

Schwarz 

Ferdinand

Mgr. Dagmar Babčanová, Mgr. Emília Polonská
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V Jacovciach škola leží a v nej život beží. 

A teraz vám rozpovieme, ako sa v tej škole máme.

Ani jedného dňa pokoja nemáme.

Po nedeli život ťažký, nevládzeme uniesť tašky.

Utorok má inú tvár, Šikovníček ten je fajn.

V stredu počuť veľkú ranu, týždeň padol v druhú stranu.

Vo štvrtok sa spamätáme a už hneď tu piatok máme.

Na konci si zaspievame: „Hurá už tu víkend máme!“

Všetkým je to známa vec, že sme žiaci z Jacoviec.

Kto z vás nám to neverí, nech to ráči preveriť.

Keďže farby radi máme, farby dúhy sú nám známe.

Deťmi dúhy sme sa stali, aby sme vám ukázali, 

čo už vieme, čo nás baví, že vás všetkých máme radi.

Dotknime sa spolu dúhy a bavte sa s nami Dúhovníčkami. 

Týmito slovami sa začala 30. mája triedna oslava Mesiaca rodiny v 2.A , 

ktorej zámerom bolo symbolicky zastaviť čas a zamyslieť sa nad hodnotou 

rodiny. Spolu s rodičmi, starými rodičmi, súrodencami a priateľmi sme 

v atmosfére zábavných kvízov, smiechu, radosti, tvorivosti a nápadov 

zažili krásne popoludnie. Každý si zhotovil v tvorivých dielňach malú, 

milú spomienku na tento deň a rodičia si vyskúšali, aké je to byť opäť 

žiakmi. Podobne ako dúha tróni na oblohe krátku chvíľu, ale pocit z nej 

trvá, pevne veríme, že sme zasiali do sŕdc prítomných semienko, ktoré 

im pripomenie, že čas strávený v kruhu najbližších je neopakovateľným 

zážitkom pre všetkých. Chceli by sme ešte dodatočne poďakovať našim 

rodičom a pánovi Jaroslavovi Božikovi, ktorí nám zabezpečili chutné 

pohostenie ☺. 

 Dúhovníčkovia z 2. A s pani učiteľkou

 Ani sme sa nenazdali, naozaj o chvíľu zazvoní pomyselný zvonec, 

ktorý ohlási koniec školského roku. Pre nás pedagógov je to výzva, aby 

sme sa spätne obzreli, čo nám školský rok dal, a čo vzal.

Čo nám dal?
*dal nám trpezlivosť pri náročnej práci s deťmi

*dal nám radosť z pokroku vo vedomostiach nám zverených detí

*dal nám možnosť podieľať sa na formovaní malého človiečika na 

slušného žiaka

*dal nám krásnu prácu s naozaj čistými a obohacujúcimi detskými 

dušičkami

*dal nám dobrý pocit, že nám zverené deti sa cítili šťastné

*dal nám skúsenosť, že sa vždy našli dobrí partneri, ktorí nám pomohli

*dal nám výborných rodičov, ktorým záleží na šťastí a múdrosti svojich 

detí

*dal nám skvelý kolektív, ktorý vie ťahať za jeden povraz

*dal nám poznanie, že veriť v dobro ľudí sa oplatí

*dal nám pocítiť, že to, čo v dobrom rozdávame, sa nám aj v dobrom 

vracia

A čo nám vzal?
*vzal nám more času, často aj na úkor toho osobného...ale povedzme 

si úprimne:

„Môže to človek ľutovať, keď sa pozrie na šťastné a rozžiarené detské 

očká?“ Určite nie,

lebo sme si vedomí, že povolanie „učiteľ“ nie je povolaním, ale poslaním, 

a verte mi, že ho nemôže robiť každý...

Pár fotočiek z nášho šťastného života v MŠ „Slniečko“

Dotknime sa spolu dúhy...Dotknime sa spolu dúhy...

...a zazvonil zvonec, a rozprávky je koniec......a zazvonil zvonec, a rozprávky je koniec...
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Rok sa s rokom stretol a dňa 9. 2. 2013 sa v našej obci konalo jedno 

z najvýznamnejších spoločenských a kultúrnych podujatí - fašiangy so 

svojím tradičným programom. 

Fašiangy v našej obci sa od dávnej minulosti spájali s veselosťou, 

ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a prekáračkami. Tradícia 

fašiangových zvykov siaha do dávnej minulosti slovanských pohanských 

predkov. Zlučuje v sebe mnoho obyčají, ktoré súviseli pravdepodobne 

s vyháňaním zimy, smrti a príchodom jari.

V sobotu sa pred obecným úradom stretli fašiangovníci, ktorí sa vybrali 

na putovanie obcou a roznášali do domácností spev a dobrú náladu. 

Fašiangový sprievod putoval po Májovej ulici až do jedálne PPD Prašice. 

Aj napriek tomu, že prišlo menej občanov, ako v predchádzajúcich 

rokoch, členovia klubu dôchodcov pripravili vynikajúci program, ktorým 

pobavili všetkých prítomných. Nechýbalo občerstvenie, chutné fánky 

a dobrá nálada.
(ZB)

Každé povolanie, každá profesia, má v živote spoločnosti svoj 

význam. Každá práca, ktorá je vykonaná v prospech širokého 

spoločenstva, má svoju cenu. V plnej miere to platí aj o učiteľskom 

povolaní a práci pedagóga. Dňa 27. 3. 2013 starosta obce PhDr. Imrich 

Hermann spolu s Petrom Komačkom, predsedom komisie kultúry pri 

obecnom zastupiteľstve z príležitosti Dňa učiteľov poďakoval všetkým 

pedagogickým pracovníkom v našej obci za zodpovednú a namáhavú 

prácu, ktorú dennodenne vykonávajú. 
(ZB)

Dňa 30. 4. 2013 o 18. h na parkovisku pred kostolom Božieho 

milosrdenstva sa zišli malí aj veľkí obyvatelia obce, aby sa zúčastnili 

tradičnej akcie - stavania mája. Pestrým kultúrnym programom nás 

potešili nielen žiaci zo ZŠ v Jacovciach, ale aj naši seniori. Mladé 

dievčatá ozdobili stromček farebnými stužkami a dospelí v spolupráci 

s malými školákmi postavili symbolický strom – máj. O zábavu 

a občerstvenie bolo postarané. 
(ZB)

Fašiangové slávnosti Fašiangové slávnosti 

Deň učiteľovDeň učiteľov

Stavanie mája Stavanie mája 
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Deň matiek 12. 5. 2013 
Oslava Dňa matiek v našej obci sa konala v priestoroch budovy ZŠ 

v Jacovciach popoludní 12. mája. Prichádzajúce mamičky, babičky 

a staré mamičky vítal s kvetmi v rukách starosta obce PhDr. Imrich 

Hermann a blahoželal im k ich sviatku. Deti z materskej školy, žiaci zo 

ZŠ, ako aj eRkári pripravili bohatý kultúrny program. 

Oslavy Dňa matiek sa vždy tešia mimoriadnemu záujmu verejnosti. 

Veď kto by vynechal takú vzácnu príležitosť vidieť na javisku vystupovať 

hercov a umelcov najvzácnejších... vlastné deti, či vnúčatá! 

 Chceli by sme poďakovať nielen vystupujúcim, ale predovšetkým 

celému pedagogickému zboru našich oboch škôl za trpezlivú prácu, 

vďaka ktorej sa mohli naše deti poďakovať svojim mamám spôsobom im 

blízkym - pesničkami, básničkami a tancom.
(ZB)

... Anjeli nemajú mená.... Anjelom sa hovorí „mama“ .... ... Anjeli nemajú mená.... Anjelom sa hovorí „mama“ .... 

V tento krásny slnečný deň sme na futbalovom 

štadióne TJ Jacovce organizovali 7. ročník 

súťaže Jacovská vareška a zároveň sme spolu 

s deťmi oslávili ich sviatok – Medzinárodný deň 

detí. 

Už od rána členovia komisie spolu so 

starostom obce pripravovali miesta pre 

súťažiace družstvá. Spolu predviedlo v súťaži 

vo varení gulášu svoje kuchárske umenie 

13 družstiev a 14 – nesúťažné družstvo 

tvorili členovia kultúrnej komisie pri OcZ 

v Jacovciach. Postup prípravy gulášu, farbu 

a chuť hodnotili porotcovia, pod vedením Mirka 

Petráša, za čo mu patrí veľké poďakovanie.

Vyhodnotenie snahy našich súťažiacich začalo 

krátko po 18,00 hod. Na prvom mieste sa 

umiestnilo družstvo z Jacoviec - Bon Apetit, 

druhú priečku obsadilo ženské družstvo 

BABINEC z Tesár a na treťom mieste sa 

umiestnili zástupcovia obce Skalité. Veľký 

úspech však mal aj nesúťažný guláš, ktorý varili 

členovia kultúrnej komisie. Od 17,00 hod. sa na 

štadióne začalo športové popoludnie pre naše 

detičky. To veru bolo radosti. Okrem tradičných 

športových disciplín, za ktoré dostali sladkú 

odmenu, si deti užili aj veľa zábavy. Na tribúne 

dobrovoľníci z ICM z Topoľčian šikovne menili 

naše deťúrence na rôzne mačičky, šelmy, ale 

aj krásne rozkvitnuté kvietky, pod tribúnou 

zase zaparkovali majitelia historických vozidiel 

– veteránov. Záujem o vozenie na týchto 

motoristických skvostoch bol neskutočný. 

Každé dieťa sa chcelo previezť, alebo aspoň 

posedieť na motorke alebo v autíčku. Záujem 

mali nielen deti, ale aj dospelí. V druhej časti 

štadiónu boli zase koníky, na chrbtoch ktorých 

sa postupne povozili malí aj veľkí. Zvláštnosťou 

a spestrením nášho popoludnia bol sklenený 

úľ, v ktorom pracovali včely a návštevníci si 

mohli pri výklade urobiť obraz, ako sa med 

„vyrába“. Zároveň sme mali možnosť ochutnať 

aj rôzne druhy medu a výrobky z včelieho 

vosku. Pre deti bol pripravený na ploche pred 

ihriskom aj malý kolotoč, ktorý bol obsadený 

až do neskorých večerných hodín. 

Môžeme skonštatovať, že skutočne sobotňajší 

deň bol plný varenia, športu a zábavy.

15. jún 2013 – Deň plný varenia, športu a zábavy 15. jún 2013 – Deň plný varenia, športu a zábavy 
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V rámci Medzinárodného tanečného festivalu Quadrille European 

Dance Festival sa 24. 5. 2013 po celej Európe tancovala štvorylka. Do 

projektu sa zapojili viaceré slovenské mestá a medzi nimi aj naša obec. 

Presne o 12. hod. sa na futbalovom štadióne TJ Družstevník Jacovce 

s nadšením začalo tancovať. Do tanca sa zapojilo 300 detí, dospelých 

a seniorov, ktorí sa pokúsili o prekonanie rekordu v počte tanečníkov 

a zápis do Guinnessovej knihy rekordov.

Posledný zápis do Guinnessovej knihy rekordov je z roku 2011. Štvorylku 

vtedy zatancovalo 33 202 tanečníkov z 51 miest ôsmich európskych 

krajín. 

Obec Jacovce v spolupráci s obcami Prašice a Krušovce sa stala 

prostredníctvom žiakov zo ZŠ Jacovce, Prašice a Krušovce, 

stredoškolákov a seniorov, účastníkom tohto jedinečného 

medzinárodného projektu a verili sme, že spolu s ostatnými tanečníkmi 

z európskych krajín sa zapojilo do tanca štvorylky viac tanečníkov ako 

v roku 2011 a budeme zapísaní do Guinnessovej knihy rekordov. Do 

tanca sa zapojili nielen mladí ľudia, ale aj seniori, lebo nie je dôležité, 

koľko máš rokov, ale ako sa cítiš, a tým aj oni naplnili motto tejto akcie: 

MLADOSŤ, POHYB, PRIATEĽSTVO.

Štvorylka sa v tomto roku tancovala v štyridsiatich piatich mestách 

v celej Európe, do projektu sa zapojilo 23 204 tanečníkov. Podujatie sa 

riadilo zo slovinského mesta Maribor.

Okrem Jacoviec sa zo Slovenska do tancovania zapojili mestá: Košice, 

Banská Bystrica, Trnava a Źilina, spolu 11-tisíc účastníkov.

Verili sme, že aj mi svojou účasťou pomôžeme pokoriť rekord. 

Ale nevyšlo to. Nevadí, pokúsime sa o prekonanie rekordu znovu o rok 

a bude nás určite viac.
(ZB)

Možno sa budú mnohí čudovať, že nielen v kráľovskej hre 

šachových fi gúr, alebo známych kartárskych hier, ale aj 

v klasickom mariáši je možno športovo súťažiť.

Dňa 22. 6. 2013 sa v našej obci uskutočnil už IV. ročník 

mariášového turnaja o pohár starostu obce Jacovce. Zúčastnilo 

sa ho 9 „mariášistov“ nielen z našej obce, ale aj z okolitých dedín. 

 Prvenstvo získal František Davidík, druhé miesto obsadil Vladimír 

Herda a tretí skončil Ján Ďurák .

Napriek bojovnému duchu s cieľom zvíťaziť, všetci hráči strávili 

príjemný deň.

V našej dedine je viacero vynikajúcich mariášistov, ktorí sa turnaja 

nemohli zúčastniť. Veríme však, že v ďalšom ročníku to napravia. 

Vďaka patrí organizátorovi turnaja Emilovi Šatanovi, ktorý sa 

pričinil o to, aby sa IV. ročník mariášového turnaja uskutočnil.

(ZB)

Quadrille European Dance Festival 2013 Quadrille European Dance Festival 2013 

Mariášový turnaj o pohár starostu obce Jacovce – 22. 6. 2013Mariášový turnaj o pohár starostu obce Jacovce – 22. 6. 2013
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Naposledy sme sa vám prihovárali pred 

Vianocami a tam teda budeme pokračovať 

s informáciou o našich aktivitách.

Počas mesiaca december prebiehala 

adventná hra, v ktorej deti zbierali fi gúrky, 

ktorými postupne zapĺňali náš „Betlehem 

dobrých skutkov a modlitieb“. Pomáhali 

rodičom, starým rodičom, modlili sa za 

kamarátov, chorých či postihnutých.

K Vianociam už tradične patrí Dobrá novina – 

aktivita - počas ktorej deti piesňami a vinšami 

ohlasujú narodenie Pána Ježiša v rodinách. 

Súčasťou je zbierka pre najchudobnejších 

z chudobných - postihnutých ľudí v Afrike, na 

konkrétne projekty pomoci ľuďom v Keni, 

Južnom Sudáne, Ugande, Benine a na 

Madagaskare.

Ceníme si štedrosť našich rodín, ktoré sa často 

samé boria s náročnou fi nančnou situáciou. 

Vykoledovali sme 1154, 80 €, no najmä sme 

vďační za milé prijatia v rodinách.

25. december patrí už dlhé roky Jasličkovej 

slávnosti a inak tomu nebolo ani tento rok, 

„Povedz sniežik“ bol názov tej tohtoročnej. 

Spolu s deťmi - vločkami sme navštevovali 

rôzne príbytky, detský domov, či domov 

dôchodcov, ktorých spoločným znakom bola 

dôležitosť a potreba lásky medzi ľuďmi v 

každom veku a dobe.

V termíne od 15. - 17. 3. 2013 sa konal na 

Mankovci kurz - Životné zručnosti pre mladých 

vedúcich. Počas kurzu sme spoločne vyrábali 

biele stužky na blížiacu sa kampaň pri 

príležitosti 25. marca - Dňa počatého dieťaťa.

V sobotu dopoludnia prebehla prednáška 

s témou Hranice a popoludní na tému 

Spolupráca v tíme. Bol to súbor teórie 

popretkávaný aktivitami, počas ktorých mali 

účastníci možnosť spoznať lepšie svoje 

povahové črty a pozície v našom tíme.

 25. marec. Cieľom celoslovenskej 

kampane je šíriť úctu ku každému 

počatému nenarodenému dieťaťu. 

Symbolom kampane je biela stužka 

– symbol rešpektovania práva na 

život od počatia. Jej nosením sme navonok 

vyjadrili úctu k životu.

Počas pôstneho obdobia sme pripravili 

krížovú pobožnosť mladých i detí.

V rámci jedinečného činu pre našu komunitu 

sme sa rozhodli pripraviť 2. 4. 2013 pre 

našich dôchodcov Počítačový minikurz pre 

seniorov.

Dôchodcov našej farnosti sme oboznámili 

s časťami počítača, písaním a ukladaním 

textov, prácou s internetom či komunikáciou 

formou mailu a skypu.

Verím, že sme spravili pre komunitu niečo 

prospešné - ukázali sme našim seniorom, 

že počítač nie je pre nich nedosiahnuteľný 

strašiak, ale užitočný pomocník v hľadaní 

informácii, ich ukladaní, presunu a najmä 

komunikácii. Ďakujeme za ich ochotu stráviť 

spoločne čas a vytvoriť tak priestor na 

vzájomné obohatenie. 

Druhá májová nedeľa patrí samozrejme naším 

matkám. Ako po minulé roky sme ich chceli 

potešiť a poďakovať im krátkym programom 

a milým darčekom. Deti so svojimi animátormi 

pripravili pásmo básní, zatancovali, zaspievali 

i zahrali na fl aute. Ďakujeme deťom za ich 

ochotu a nadšenie a rodičom za spoluprácu pri 

nácvikoch.

Nedávno vyvrcholil 13. ročník týždňovej 

kampane zameranej na aktívne prežívanie 

voľného času s názvom Vypni telku, zapni 

seba! Bez pozerania televízie, hrania 

počítačových hier a zábavy na internete 

sa zaobišlo približne 8000 ofi ciálne 

zaregistrovaných účastníkov zo 143 obcí. 

Medzi tieto obce patrila aj naša, nakoľko 

sme tiež snažili zameriavať svoj voľný čas 

na hry, šport, tvorivosť a rozvoj vzťahov. Heslo 

tohtoročnej kampane „Objav poklad“ bolo 

výzvou, aby deti počas týždňa objavovali svoje 

talenty a dary života. Naši mladí dobrovoľníci 

predstavili deťom na začiatku týždňa tzv. 

„pokladomat“ – motivačný predmet, ktorý 

si sami vyrobili a prostredníctvom ktorého 

objavovali s deťmi témy jednotlivých dní: 

v pondelok – dar pohybu, utorok – dar umenia, 

streda – dar smiechu, štvrtok – dar múdrosti, 

piatok – dar priateľstva.

No a najbližšia už pripravovaná akcia bude 

Detský letný eRko tábor na Orave. Ale o tom 

už až nabudúce..
Mgr. J. Bošanská

Z pierka eRkaZ pierka eRka
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Zaváraný hrach
Olúpaný hrach varíme 5 – 10 minút, vodu 

zlejeme a po vychladnutí plníme do pohárov 

. Nálev : 1 ¼ l vody, 1 dcl octu, 2,5 dkg soli, 

1 balíček kyseliny sorbovej, 20 ks sacharínu. 

Nálev uvaríme, dáme vychladnúť a potom 

ním zalejeme hrášok . Zatvoríme a 30 minút 

sterilizujeme. Recept je na približne osem 

3-decových pohárov. 

Zaváraná cvikla
Štyri veľké cvikly očistíme, dáme variť 

a pripravíme si nálevy.

1 nálev : 1 l vody, ½ l octu, 2 hrste cukru, 

1 lyžica soli - uvaríme 

2 nálev : ¼ l vody, 5 bobkových listov, 1 lyžička 

klinčekov, 1 lyžička rasce, 1 lyžička feniklu, 

1 lyžička bazalky, 1 lyžička anízu – varíme 

5 minút, potom scedíme. 

Nálevy spojíme. Uvarenú cviklu pokrájame, 

pridáme 2 lyžice nastrúhaného chrenu, 

zalejeme nálevom. Plníme do pohárov 

a sterilizujeme pol hodiny.

Sirup z cvikly
1 ½ kg cvikle očistíme, dáme variť do 3,5 l 

vody na pol hodiny.

Potom scedíme, pridáme 3 kg cukru, 5 dkg 

kyseliny citrónovej, 1 balíček kyseliny sorbovej 

a 2 malinové esencie.

Zamiešame a dáme do fl iaš. 

Oškvarkové rožky
Cesto : 300 g polohrubej múky, 300 g hladkej 

múky špeciál, 250 g pomletých oškvarkov, 

 250 g palmarínu, 1 vajce, 1 žĺtok, 250 g 

pochúťkovej kyslej smotany, 1 PL soli, 

 1 PL kryštálového cukru, 45 g kvasníc, 1 dl 

mlieka, 1 vajce na potieranie.

Postup : 

Z pripravených surovín vypracujeme vláčne 

cesto, ktoré necháme 45 minút kysnúť. Do 

vykysnutého cesta pridáme pomleté oškvarky. 

Potom ho rozdelíme na 8 bochníkov, každý 

bochník na 8 trojuholníkov a rolujeme smerom 

k špici. Potrieme vajíčkom, sezamom, alebo 

rascou. Rohlíčky uložíme na plech a pečieme 

vo vyhriatej rúre.

Rezy so želé cukríkmi
Cesto : 6 žĺtkov, 150 g práškového cukru, 30g 

kakaa, 60 g hrubej múky, sneh zo 6 bielkov

Plnka : 300 g piškót, 2,5 – 3 dcl mlieka, 

2 lyžice rumu, 200 g želé cukríkov, 150g 

mletých orechov, 

30 g kakaa, 4 lyžice silnej kávy, 250 g masla, 

čokoládová poleva.

Postup: 

Vymiešame žĺtky, práškový cukor a kakao, 

potom pridáme hrubú múku a sneh. Cesto 

pečieme na vymastenom a múkou vysypanom 

plechu pri teplote 220 stupňov.

Pokiaľ sa upečie cesto, pripravíme plnku.

Piškóty rozdrvíme , zalejeme teplým mliekom 

a rumom. Potom pridáme pokrájané želé 

cukríky, mleté orechy, kakao, čiernu kávu. 

Vymiešame maslo, ktoré pridáme k piškótovej 

zmesi.

Touto zmesou potom natrieme vychladnutý 

plát a vrch polejeme čokoládovou polevou.

Vedeli ste, aký je citrón 
super pomocník ?

• Keď kura pred pečením potrieme 

citrónovou šťavou, bude mimoriadne 

šťavnaté.

• Pár kvapiek citrónu v maizene pridá chuť 

a arómu, zostane bledšia.

• Ľadové kocky majú lepšiu chuť, keď do 

nádoby vlejeme vodu riedenú s citrónom.

• Sneh z bielka ľahšie ušľaháme, keď doň 

pridáme trochu citrónovej šťavy.

• Ak chceme mať žiarivú bielizeň, pridáme 

do vývarky citrón pokrájaný na kolieska.

• Žlté fľaky z vane a umývadla vyčistíme 

šťavou z citróna.

• Škvrny od hrdze na látke vyčistíme tak, 

že na hrdzavé miesta nakvapkáme citrón 

a cez čisté biele plátno prežehlíme.

• Mäso z hydiny bude šťavnatejšie, ak ho 

pred pečením pokvapkáte citrónovou 

šťavou.

Z každého rožku trošku ....Z každého rožku trošku ....

Upozorňujeme občanov, že podľa zákona 

č. 39/2007 Z. z. je povinnosťou chovateľov 

psov, mačiek a fretiek, aby boli do 30. sep-

tembra 2013 označené mikročipom a zaevi-

dované v centrálnej evidencii spoločenských 

zvierat. Každý čip má nahraté číslo, ktoré 

slúži na identifi káciu zvieraťa. Aplikácia čipu 

je rýchla, jednoduchá, takmer nebolestivá. 

Za nesplnenie tejto povinnosti po uvedenom 

termíne hrozí chovateľom pokuta.

Za účelom uľahčenia splnenia tejto zákonnej 

povinnosti sme už oslovili veterinárneho 

lekára, ktorý navštívil našu obec. Obyvatelia 

obce, ktorí nestihli dať „začipovať“ svojich 

miláčikov, budú včas informovaní o ná-

hradnom termíne.

Mnohí občania sa právom pýtajú na zriadenie 

trhové miesta.

Naše snahy o jeho vytvorenie stroskotali 

na legislatívnych podmienkach pre jeho 

zriadenie. Zaznamenali sme však predbežné 

žiadosti fyzických osôb na podobné aktivity 

(pri obchode vo vlastníctve p. Klobučníkovej, 

resp. na nádvorí penziónu Luna).

Môžeme už len dúfať, že jedna z týchto 

aktivít sa podarí ...

Francine Riversová - 

BETSABE 

(Výnimočné biblické ženy) 

Betsabe, ako ju v tejto 

novele vykresľuje spiso-

vateľka Francine Rivers-

ová, bude pre mnohých 

z nás prekvapením. 

Spoznáme ju ako dievča, 

ktoré odmalička obdivovalo udatného Dávida 

prenasledovaného žiarlivým kráľom Šaulom. 

Spoznáme ju ako ženu, ktorá Dávida obetavo 

milovala, ktorá porodila jeho veľkého syna – 

kráľa Šalamúna. Ocitneme sa v historickom 

období počiatkov Izraelského kráľovstva. 

Staneme sa svedkami príbehu veľkej lásky, 

veľkého hriechu a veľkej kajúcnosti. Betsabe 

si je vedomá, že dejiny ju budú vnímať najmä 

ako ženu, ktorá sa dopustila veľkého hriechu. 

Pred smrťou však prosí Boha, aby ukázal 

ľuďom aj to, že on k nej bol nesmierne dobrý. 

Betsabe sa stala ďalšou výnimočnou ženou, 

ktorá má miesto v rodokmeni Ježiša Krista. 

Jej príbeh je naozaj silný... 

Čipovanie psov, Čipovanie psov, 
mačiek a fretiekmačiek a fretiek

Čo s trhovým miestom ?Čo s trhovým miestom ?

Novinky v knižniciNovinky v knižnici
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Dňa 2.2.2013 sa v telocvični ZŠsMŠ konali 

fi nálové zápasy Jacovskej miniligy. 

Konečné umiestnenie :

1. miesto HAMAS OMEGA

2. miesto PIVÁREŇ ARÉNA

3. miesto HAMAS ALFA

4. miesto BHB ELÁN

5. miesto NECH TOVARNÍKY

6. miesto KOLKÁREŇ

7. miesto JA NEVIEM

8. miesto KUZMICE

9. miesto FC HôRKA

10. miesto KLUB KLUB

Najlepší strelec:

 Bošanský Lukáš (34 gólov – Piváreň Aréna)

Najlepší brankár:

 Šutka Ivan (HAMAS OMEGA)

Najlepší hráč:

 Švec Marek (HAMAS OMEGA)

Organizátorom podujatia bol p. Gregorík Peter.

Na snímke horný rad : Martin Rusňák, Marek 

Švec, Jakub Bukvay a Lukáš Pirťan, dolný rad: 

Tomáš Švec, Ivan Šutka a Kristián Beňo
(ZB)

Ročník 2012/2103 skončil pre oba naše tímy priaznivo. Družstvo 

Jacovce A vyhralo s prehľadom súťaž majstrovstiev okresu Topoľčany, 

družstvo Jacovce B nakoniec vyhralo minisúboj s družstvom H. Štitáre 

B. Výslednú tabuľku možno vidieť nižšie. Na čele tabuľky úspešnosti 

jednotlivcov fi gurujú opäť hráči tímu Jacovce A: Karol Kováč, Pavol 

Hermann a Tomaš Čerman, z Jacovce B má najväčšiu úspešnosť Dávid 

Chrenko na 10. mieste.

Na zasadnutí stolnotenisového oddielu sa taktiež rozhodlo, že budúci 

ročník ako víťazi MO Topoľčany nastúpime do vyššej súťaže. Na jeseň 

sa preto môžeme tešiť na zápasy 4. Ligy.

Krátke záznamy zo stretnutí posledného ročníka si môžete pozrieť aj na 

stránke: http://www.obecjacovce.sk/index.php/stolny-tenis/stolny-

tenis-videa

Mužstvo Stretnutia Výhry Remízy Prehry Sety Zápasy Body

1 Jacovce A 15 15 0 0 410:114 132:18 45

2 H. Štitáre A 15 8 3 4 300:271 82:68 34

3 Tovarníky A 15 7 2 6 275:291 72:78 31

4 M. Bedzany A 15 4 3 8 261:313 66:84 26

5 Jacovce B 15 2 3 10 219:343 50:100 22

6 H. Štitáre B 15 2 3 10 217:350 48:102 22

Víťazom nultého ročníka stolnotenisového turnaja MO Topoľčany sa stal 

Karol Kováč.

Dňa 3.5.2013 sa konal v telocvični ZŠ a MŠ Jacovce stolnotenisový 

turnaj hráčov hrajúcich majstrovstvá okresu Topoľčany. Zúčastnilo sa 16 

hráčov z družstiev obcí Jacovce, M. Bedzany, H. Štitáre a Tovarníky. Prvé 

miesto vyhral Karol Kováč z družstva Jacovce A, druhé miesto obsadil 

Ľubomír Macho z družstva H. Štitáre A, tretie miesto vybojoval Pavol 

Hermann (Jacovce A) a štvrtú nepopulárnu priečku získal Ján Čachaň 

z Tovarník. Celý turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére, prerušený bol 

len krátkym blahoželaním jednému z hráčov, ktorý sa rozhodol uzatvoriť 

manželský zväzok ☺. V podobnom duchu prebiehal večer posedením 

s plným tanierom gulášu v zasadačke na futbalovom štadióne.
Jaroslav Škriputa ml.

predseda stolnotenisového oddielu

Od rakúskeho Hainburgu, cez karpatské hrebene po hraničný Kremenec, 

ktorý je zároveň ukrajinský, poľský i slovenský, z Panskej Javoriny cez 

Strážovské a Štiavnické vrchy, z Tribeča na Vtáčnik, zo Siófoku do 

Vezsprému a do tucta ďalších končín smerovali sobotňajšie i viacdňové 

výpravy jacovských turistov v prvej polovici tohto roka. Takmer na každú 

sobotu je totiž pripravená „akcia“ zorganizovaná niektorým z turistických 

klubov v obciach zoskupených pod krídlami Regionálnej rady klubov 

slovenských turistov v Topoľčanoch. Na nich sa Jacovčania skoro ráno 

stretávajú a zdravia so svojimi kamarátmi, aby sa podvečer príjemne 

uťahaní tešili pod sprchu a do postele.

Veľmi pravdepodobne sú ľudia, ktorí pochybujú o tom, že je turistika 

šport. Veď nemá okresnú ligu ani národnú extraligu, nepriťahuje 

sponzorov, ani neodvoláva trénerov, nelanári za veľké peniaze chodecké 

hviezdy. Turista sa skrýva pred fanúšikmi – ak by nejakých náhodou 

mal – v hlbokom snehu, v jarných bučinách na voňavých nedostupných 

holiach. Turista je v očiach súťažne založených ľudí možno trochu divný 

patrón a ťuťmák. Majú svoju pravdu, veď turistika nebude určite nikdy 

olympijským športom. Zato je však poctivým súbojom jej vyznávačov 

s pohodlnosťou a mľandravosťou, je malým víťazstvom vôle i oživenou 

encyklopédiou botaniky, geológie či zoológie. Turistika je slobodou 

a potešením pre zvedavých a neposedných. Škoda, že rady jacovských 

turistov skôr rednú, než by sa rozrastali.
(vič)

Jacovská miniligaJacovská miniliga

Stolní tenisti do 4. ligy.Stolní tenisti do 4. ligy.

Víkendy vo vibramkách, na lyžiach a kolesáchVíkendy vo vibramkách, na lyžiach a kolesách
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A - mužstvo 
1 Modranka 30 23 4 3 76:23 53 73

2 Solčany 30 20 7 3 85:30 55 67

3 V. Kostolany 30 15 7 8 53:28 25 52

4 Trebatice 30 15 7 8 66:48 18 52

5 Šaštín 30 15 5 10 54:40 14 50

6 Hlohovec 30 14 2 14 49:40 9 44

7 Gbely 30 13 5 12 60:56 4 44

8 H. Orešany 30 12 6 12 62:48 14 42

9 Jacovce 30 12 6 12 55:58 -3 42

10 B. Mikuláš 30 11 7 12 45:47 -2 40

11 Mor. Sv. Ján 30 11 3 16 46:68 -22 36

12 Krakovany 30 8 5 17 31:59 -28 29

13 Radošina 30 8 4 18 51:87 -36 28

14 Radošovce 30 7 6 17 36:66 -30 27

15 Petr. Ves 30 7 6 17 36:73 -37 27

16 Kúty 30 7 4 19 43:77 -34 25

Dorast 
1 TJ Slovan Bojná 22 16 2 4 74 : 38 50 17

2 
TJ Družstevník 

Veľké Dvorany
22 15 1 6 73 : 43 46 13

3 ŠK Veľké Ripňany 22 14 2 6 98 : 53 44 11

4 OFK Prašice 22 14 1 7 63 : 28 43 10

5 TJ ŠK Radošina 22 12 3 7 90 : 46 39 6

6 
TJ Slovan Veľké 

Bedzany
22 12 2 8 67 : 33 38 5

7 OFK Krtovce 22 11 0 11 117 : 81 33 0

8 OFK Tesáre 22 8 3 11 45 : 56 27 -6

9 
TJ Družstevník 

Jacovce
22 8 2 12 48 : 53 26 -7

10 
OFK Nitrianska 

Blatnica
22 7 3 12 34 : 54 24 -9

11 OFK Tovarníky 22 5 1 16 42 : 66 16 -17

12 OŠK Závada 22 0 0 22 7 : 207 0 -33

Starší žiaci 
1 OFK Tovarníky 16 14 1 1 110 : 7 43 19

2 TJ ŠK Radošina 16 12 1 3 56 : 24 37 13

3 OFK Prašice 16 10 2 4 52 : 25 32 8

4 TJ Slovan Bojná 16 7 2 7 39 : 36 23 -1

5 
TJ Družstevník 

Jacovce
16 5 4 7 24 : 47 19 -5

6 ŠK Veľké Ripňany 16 5 2 9 33 : 56 17 -7

7 OFK Krtovce 16 3 4 9 21 : 51 13 -11

8 
OFK Nitrianska 

Blatnica
16 3 3 10 27 : 56 12 -12

9 
TJ Slovan Veľké 

Bedzany
16 3 1 12 20 : 80 10 -14

Prípravka 
1 OFK Prašice 22 17 4 1 89 : 16 55 22

2 
TJ Družstevník 

Jacovce
22 17 3 2 106 : 23 54 21

3 OFK Tovarníky 22 16 4 2 119 : 20 52 19

4 
TJ Zlatý klas 

Urmince
22 16 3 3 104 : 24 51 18

5 
TJ Slovan 

Krušovce
22 12 3 7 70 : 33 39 6

6 OFK Solčany 22 10 2 10 55 : 40 32 -1

7 
OFK Nitrianska 

Blatnica
22 8 3 11 58 : 53 27 -6

8 
TJ Nemčice-TJ 

Čeľadince
22 7 3 12 51 : 72 24 -9

9 TJ Slovan Bojná 22 7 1 14 43 : 55 22 -11

10 OFK Kuzmice 22 5 2 15 40 : 80 17 -16

11 
TJ Ponitran 

Koniarovce
22 2 2 18 37 : 104 8 -25

12 
TJ Rajčany-TJ 

Horné Chlebany
22 0 0 22 1 : 253 0 -33

 Výsledky futbalových súťaží - ročník 2012/2013 Výsledky futbalových súťaží - ročník 2012/2013
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Ďakujeme všetkým futbalistom, stolným tenistom ale aj turistom 

za vzorné reprezentovanie TJ Družstevník Jacovce a súčasne aj obce Jacovce. 
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